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Några punkter att reflektera över…
• Särlagstiftning för äldreomsorgen?
• Biståndsparagrafen – förslag till två skilda paragrafer
• Portalparagrafen vs den enskildes rättigheter i biståndsparagrafen
• Skäliga? levnadsförhållanden
• Insatser utan behovsprövning för hemtjänst och korttidsboende
• Vita fläckar i utredningen?

Hör äldreomsorgen hemma i SoL?
• Tilläggsdirektiv 2018
- frågan har diskuterats i mer än 50 år - när färdigutredd?
• En generell välfärdstjänst, påverkar alla
– inte bara för personer med sociala problem eller i utsatthet
Jfr barnomsorgen som flyttats till Skollagen
• Utredningen: Äldreomsorgen kvar i SoL!
men fortsatt arbete behövs för en sammanhållen vård o omsorg
”smärtsamt tydligt under smittspridningen av sjukdomen Covid19”
• Tydligare rättighetsperspektiv, en del av den generella välfärden

Hur ser ”nya” SoL ut för personer som
behöver stöd, vård och omsorg?
• Den kära portalparagrafen kvar – höga ambitioner och honnörsord:
demokrati, solidaritet, trygghet, deltagande i samhällslivet,
jämlika och jämställda levnadsvillkor, självbestämmande, integritet
• Dessutom:
god kvalitet
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
• Hur stämmer detta med biståndsparagrafen som reglerar enskilda
personers rätt till insatser?

Biståndsreglerna delas i två paragrafer
11 kap. 1 §
Bistånd för livsföringen
”Skäliga levnadsförhållanden”

11 kap. 8 §
Ekonomiskt bistånd
”Skälig levnadsnivå”

• ”Skälig” = rimlig, lagom, billig, överkomlig, tillbörlig, vederbörlig

Lämnats till kommunerna att avgöra vad som är ”skäligt”
Varför inte goda levnadsförhållanden? – jfr LSS

• Varför inte ta modell efter LSS, 7 §, 2 st:
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Insatserna skall vara varaktiga och samordnade.
De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så
att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker
deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).

Skäliga levnadsförhållanden
Ur betänkandet:
• Levnadsförhållanden är ”förenligt med socialtjänstlagens
värdestruktur” (s. 663).
Men är skälig det???
• ”Skälig levnadsnivå syftar på vissa minimikrav på insatser.” (s. 660)
• ”Med ’goda levnadsförhållanden’ skulle också den viktigaste
oklarheten i förhållande till LSS och kvalitetsbestämmelserna i Sol
undanröjas” (s. 665).
• ”Bistånd för livsföringen borde, enligt utredningen, tillförsäkra den
enskilde goda levnadsförhållanden. Med hänsyn till direktiven*)
kan utredningen dock inte föreslå en sådan ändring.” (s. 659)
*) ”Eventuella förslag ska inte leda till en ambitionshöjning på området
och ska inte ha några ekonomiska konsekvenser för det offentliga.”

• Är ”minimikrav” på insatserna förenligt med de uttalade
politiska ambitionerna:
”Sverige ska bli världens bästa land att åldras i”
(Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
Prop 2005/06:115)
”Vi ska bygga världens bästa äldreomsorg”
(Statsministern, socialministern m fl i debattartikel i DN nov. 2020)
• …Och till FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning:
• ...”att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning,
för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser,
sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med
funktionsnedsättning”

Insatser utan behovsprövning
Ett av få konkreta ändringsförslag på äldre- och funktionshinderområdet
• Man vänder sig direkt till en utförare som har kontrakt med
kommunen och kommer överens.
Gäller hemtjänst och korttidsboende – inte särskilt boende för vård
och omsorg.
• Kommunerna får befogenhet att införa detta - men är inte skyldiga
• Kommunen anger i beslut eller riktlinjer vilka villkor som ska gälla och
lämnar ”saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig, lättillgänglig
information” om vilka utförare som man kan välja
• Den enskilde har alltid rätt att få sina behov bedömda och prövade
enligt biståndsparagrafen

Skäl för förenklad biståndshandläggning
inom äldreomsorgen enligt utredningen:
• Utredning och dokumentation resurskrävande, tar tid från uppföljning
• Biståndshandläggarnas funktion är inte känd
• Äldre uppskattar inte alltid att bli biståndsbedömda, inte bekväma med
att bli bedömda; tycker ibland att handläggning och beslut är ett
ifrågasättande av deras förmåga att avgöra behov av hjälp
• Äldre har ofta en diffus uppfattning om huruvida de har ansökt om
insatser. Kontakt med socialtjänsten sker ofta första gången i samband
med en sjukhusvistelse och då efter initiativ från andra än den äldre själv

Kritik och avbrutna försök
• Kritik från Socialstyrelsen, IVO, Kammarrätten
– överlämnar myndighetsutövning till de utförande verksamheterna,
- individuell anpassning av insatser kräver utredning och beslut av
kommunen
• Erfarenheter från kommuner som prövat
- Stadig ökning i snabb takt av insatserna
- Kraftigt kostnadsdrivande
- Tveksamma resursfördelningseffekter
- Ändå går utredningen fram med förslaget!

Förslaget om förenklad biståndsprövning
väcker många frågor…
• Är detta jämlik, jämställd, rättvist fördelad socialtjänst?
Har alla lika lätt för att begära hjälp?
• Kommer utförare (särskilt privata) att vara mer generösa med att
tillgodose kundernas önskemål och på så sätt driva på kostnaderna?
• Blir tjänsterna styrda av utbud, efterfrågan eller behov?
• Blir hemtjänst och korttidsboende mera tillgängliga om man lägger
över administrationen på den enskilde? Och på utförarna?
• Kommer förslaget att avhjälpa hemtjänstens problem:
– resursbrist, tidspress, bristande kontinuitet, dåliga arbetsvillkor…..

Några ”vita fläckar” i betänkandet
• Äldreboendena – med brister som varit kända långt före pandemin!
• Samverkan med regionerna
• De problematiska arbetsförhållandena i äldreomsorgen
– ngt som visats i forskningen och från facken sedan länge
• Vad den ökande marknadiseringen innebär
för en generell, jämställd, jämlik och hållbar äldreomsorg
• Jämställdhet – ojämställdhet
• Funktionshinderfrågorna – SoL vs LSS
Obs Särskilt yttrande (särskilt om äldreomsorgen)
av de fackliga experterna, s. 1226

